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Facebook.com/xavier.fonollosacomas

Alcaldia@martorell.cat

XAVIER FONOLLOSA I COMAS
Alcalde de Martorell

Condemnem la violència 

SEGUEIX-LO A:

EDITORIAL   ı   ALCALDE

@xavifono

@xavifono

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

El dissabte 19 de febrer del 2022, el nostre 
municipi es va llevar amb la terrible notícia  
del presumpte feminicidi d’una veïna de 
Martorell, l’expressió màxima i més brutal 
de la violència contra les dones. 
La nostra veïna se suma a una llarga llista 
de dones assassinades pel simple fet de 
ser dones. Però, com la resta de víctimes, 
la nostra veïna no és un número més en 
les estadístiques; era una dona que tenia 
dret a fer la seva vida i envoltar-se només 
de gent que l’estimés de debò. Ens l’han 
arrabassat i no hi ha reparació possible. Els 
assassins masclistes es creuen amb el dret 
de prendre vides i destrossar famílies i no 
poden quedar impunes. 
Des de l’Ajuntament condemnem i mani-
festem el nostre rebuig a totes les actituds 
i violències masclistes i de qualsevol tipus, 
que ens colpegen cada dia, per subtils que 
siguin, i és només amb la màxima unitat i el 
suport de totes les administracions i de la 
societat que les podrem d’erradicar.
En el Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Martorell del 21 de febrer es va aprovar, per 
unanimitat dels 21 regidors i regidores del 
consistori, una declaració institucional de 
condemna del presumpte feminicidi de la 
nostra veïna, per expressar en veu alta el 
desconsol i la tristesa, però també la ràbia, 
la indignació i el rebuig que tots i totes sen-
tim davant d’aquest crim  i en representació 
del conjunt de la ciutadania de Martorell.
Com a màxim representant de l’Ajuntament 
de Martorell, vull traslladar un cop més el 

meu condol i el de tota la nostra població 
a la família i amics de la dona assassina-
da i oferir-los tot el nostre suport i ajuda en 
aquests moments tan difícils.
També vull mostrar tot el meu suport i el 
de tot Martorell a la població ucraïnesa que 
està patint una invasió sense precedents. 
Una altra situació que ens commociona  a 
tots i torna a posar en alerta al món sen-
cer. En aquests moments, Ucraïna neces-
sita la nostra ajuda i, com sempre, estic 
molt orgullós de la resposta solidària de 
tots els martorellencs i martorellenques. 
Hem rebut i continuem rebent  una multitud 
d’oferiments per part dels ciutadans per 
veure com poden ajudar.
Estem treballant amb les entitats munici-
palistes -Federació de Municipis de Cata-
lunya i Associació Catalana de Municipis- i 
amb la Generalitat de Catalunya per coor-
dinar i organitzar línies d’actuació àgils i 
efectives d’ajuda humanitària a la població 
ucraïnesa. 
Ara per ara, recordem que la forma més 
efectiva de canalitzar l’ajuda és fent apor-
tacions econòmiques a les entitats que ja 
actuen sobre el terreny, ja que d’aquesta 
manera es poden adaptar els recursos i 
materials a les necessitats reals que vagin 
sorgint en cada moment.
Per això, des de l’Ajuntament hem iniciat 
un primer ajut d’urgència d’una subvenció 
de 20.000 euros destinada a dues Organit-
zacions d’ajuda humanitària per a Ucraïna, 
concretament Creu Roja i ACNUR. També 

estem col·laborant de manera molt propera 
amb la comunitat ucraïnesa de Martorell, 
per donar-los tot el nostre suport i acom-
panyament en tots els àmbits necessaris, i 
facilitar-los tota la informació dels diferents 
serveis a la seva disposició.
En aquests moments hem de ser més so-
lidaris que mai amb un poble, l’ucraïnès, 
que ha vist com d’un dia per l’altre se’ls ha 
capgirat la vida i els està tocant viure una 
realitat horrible.
No vull acomiadar-me sense destacar la 
millora generalitzada dels contagis per 
l’epidèmia arreu de Catalunya. Aquesta es-
table evolució de les dades ha fet que esti-
guem deixant enrere la sisena onada i tor-
nant de mica en mica la normalitat. Aquest 
descens és el que ens ha permès tornar a 
celebrar Carnaval a Martorell i recuperar la 
nostra activitat social i cultural, tan impor-
tant per a les nostres entitats, comerços i 
ciutadans.
Seguim treballant en un Martorell més se-
gur, més implicat i més conscienciat davant 
els comportaments inacceptables. Perquè 
Martorell diu no a les violències, Martorell 
diu no a les desigualtats. Perquè junts ens 
en sortirem.

http://Facebook.com/xavier.fonollosacomas
http://alcalde.martorell.cat/
https://www.instagram.com/xavifono/?hl=es
http://alcalde@martorell.cat
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1r premi a la millor disfressa 
RENACER BOLIVIANO

2n premi a la millor disfressa
MARTOX

  

PREMIS

Festa grossa per  
Carnaval

Martorell va tornar a omplir els carrers 
i places de festa, confeti i diversió per 
celebrar el Carnaval 2022 dos anys des-
prés de la darrera edició. Sota el lema 
“Desendreça’t”, 19 colles i més de 1.000 
persones van conformar la rua que va re-
córrer el municipi. L’humorista El Sevilla 
va ser l’encarregat de donar-hi el tret de 
sortida des del balcó de l’Ajuntament amb 
un divertit i animat pregó, i Ca n’Oliveres 
va posar el punt final a la jornada amb el 
sopar familiar, el lliurament de premis i la 
festa nocturna.

https://youtu.be/HrIRK9gJ6N8
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3r premi a la millor disfressa 
ESPAI DANSA

Premi a la millor coreografia 
OCUTEAM

Premi a la millor carrossa
PARRANDA

Festa grossa per  
Carnaval

https://martorelldigital.cat/carnaval-2022/
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Martorell remodela el passeig de  
Catalunya en el seu 30è aniversari 

OBJECTIUS 
ALINEATS AMB 
ELS ODS DE 
L’AGENDA 2030

La millora dels barris, la creació d’espais pú-
blics inclusius i la millora del passatge urbà 
són algunes de les línies d’actuació que 
l’Ajuntament impulsa en el desplegament de 
l’estratègia compartida de l’Agenda 2030. El 
nou passeig de Catalunya suposarà un salt  
qualitatiu per als veïns i vianants de Martorell. 
La reforma del passeig de Catalunya de Mar-

SEQÜÈNCIA D’ESPAIS 
D’ESTADA I ZONES 
ENJARDINADES

RENOVACIÓ 
DEL PAVIMENT

CREACIÓ D’UN NOU 
ITINERARI DE PASSEIG 
DE 7M D’AMPLADA

torell planteja els seus objectius generals 
seguint els objectius de desenvolupament 
sostenibles (ODS) de l’Agenda 2030, i  en co-
herència amb l’ODS 3; garantir una vida sana 
i promoure el benestar per a tots a totes les 
edats, i l’ODS 11; aconseguir ciutats inclusi-
ves, segures, resilients i sostenibles. [+ frase 
destacada al mail més gran]. 

L’Ajuntament de Martorell va iniciar al gener les obres de la re-
modelació integral del passeig de Catalunya, un dels pro-
jectes principals que donarà prioritat als vianants i millorarà 
l’accessibilitat a partir de l’eliminació de les barreres arquitectòni-
ques per tal de facilitar la connectivitat entre els barris de Buenos 
Aires i Camí Fondo.
Les obres coincideixen amb el 30è aniversari de la construc-
ció del passeig de Catalunya, l’any 1992. Una obra que va 
suposar una gran millora per a Martorell, ja que es va acon-
seguir unir dos dels barris més poblats del municipi, Buenos 
Aires i el Camí Fondo, suprimint la gran barrera urbana que 
suposava l’antiga trinxera de la Renfe. L’objectiu de la refor-
ma del passeig de Catalunya és millorar la connectivitat 
entre el barris de Buenos Aires i el Camí Fondo per tal de 
promoure la cohesió social i la mobilitat sostenible.

COM SERÀ EL NOU PASSEIG?
Es preveu la remodelació integral del passeig de Ca-
talunya, entre la plaça de les Cultures i la plaça dels 
Vents, així com la remodelació de l’Av. Sant Antoni M. 
Claret, per donar compliment als nous requeriments 
d’ús i estada previstos i per millorar la connectivitat 
entre els diferents barris.
S’eliminaran els elements urbans que conformen barre-
res arquitectòniques per millorar l’accessibilitat i donar 
prioritat als espais per als vianants. La finalitat del 
projecte és fer un passeig més agradable i segur per 
a tothom. 
La superfície d’actuació total és de 16.850 m² i es preveu 
que les obres tinguin una durada aproximada d’11 mesos 
i estiguin enllestides el desembre del 2022.
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Martorell remodela el passeig de  
Catalunya en el seu 30è aniversari 

L’objectiu és millorar la 
sostenibilitat mediambiental, 
social i econòmica, així com  
l’accessibilitat i la incusió 
social.

AV. SANT ANTONI M. CLARET: 
AMPLIACIÓ DE LA VORERA, 
INCORPORACIÓ D’ARBRES I 
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT 

INCREMENT DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
VERDA

ACTUALITZACIÓ DE LES 
XARXES DE SERVEIS 
SEGONS ELS CRITERIS 
NOUS DE SOSTENIBILITAT 
I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 CREACIÓ D’UNA 
NOVA PLAÇA 

LA SUPERFÍCIE 
D’ACTUACIÓ TOTAL 
ÉS DE 16.850 M2 I ES 

PREVEU QUE LES OBRES 
TINGUIN UNA DURADA 

D’ONZE MESOS.
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El conseller d’Economia de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Giró, va reunir-se 
el  16 de febrer amb l’alcalde, Xavier 
Fonollosa, i el regidor d’Economia i Hi-
senda, Lluís Amat. Aprofitant una visita 
institucional a la planta de SEAT de Mar-
torell, Fonollosa i Amat van mantenir una 
trobada a porta tancada amb el conseller 
del Govern i el delegat territorial del Go-
vern, Antoni Morral.
Segons l’alcalde, durant la reunió es va 
fer valdre “el teixit empresarial del terri-
tori com a motor de l’activitat econòmica 
del país i generador d’oportunitats” i va 
assegurar que la trobada havia servit per 
continuar “treballant conjuntament per 
donar suport a projectes de prosperi-
tat per la reactivació i l’impuls econò-
mic i empresarial”.

L’alcalde Fono-
llosa i el conseller 

Giró van trobar-se 
també en el context 

d’una reunió entre el Go-
vern i la Federació de Munici-

pis de Catalunya (de la qual el batlle és 
vicepresident) on es va anunciar que la 
Generalitat de Catalunya promourà una 
proposició de llei estatal per garantir el 
servei de caixer automàtic als munici-
pis en risc d’exclusió financera.  Aques-
ta proposició de llei regula la instal·lació 
voluntària de caixers automàtics per part 
de les entitats financeres i l’obligatorietat 
de tenir-ne en el cas dels municipis on 
les entitats no presentin cap proposta 
d’implantació voluntària.
Xavier Fonollosa  va afirmar que “aques-
ta iniciativa és molt interessant i pot re-

INICIATIVA PER GARANTIR L’ACCÉS ALS CAIXERS AUTOMÀTICS 
I REDUIR L’EXCLUSIÓ FINANCERA 

davant el conseller Giró

L’alcalde Fonollosa reivindica el valor 
del teixit empresarial de Martorell

soldre dos problemes: un és que la gent 
gran tingui accés als serveis financers 
de les entitats financeres i l’altre és que 
potser posant caixers automàtics es fre-
narà el despoblament que hi ha als mu-
nicipis petits”.
A escala municipal, l’Ajuntament de 
Martorell va aprovar en el Ple Municipal 
del febrer una moció que instarà les en-
titats bancàries i financeres ubicades 
al municipi a reforçar l’atenció presen-
cial als clients per tal d’oferir-los un ser-
vei més adequat. L’objectiu és ajudar a 
combatre la bretxa digital i donar su-
port als col·lectius més vulnerables, 
com la gent gran, plantejant possibles 
bonificacions a les entitats si garanteixen 
plena atenció presencial o compleixen 
les ràtios de caixers i oficines adients. 
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La consellera d’Igualtat i Feminismes 
de la Generalitat de Catalunya, Tània 
Verge, va fer una visita al Centre de 
Naixements de la Fundació Hospital 
Sant Joan de Déu (FHSJDM) el 14 de 
febrer, coincidint amb el Dia Europeu de 
la Salut Sexual i Reproductiva. Verge va 
veure l’espai destinat al part natural de 
l’hospital i va poder conèixer en primera 
persona l’experiència d’una família que 
hi va tenir el nadó el 2021. També va 
veure l’habitació contigua on les dones i 
els nadons passen les 24 hores que se-
gueixen el part. 
La consellera va indicar que la Ge-
neralitat de Catalunya està “liderant 
l’estratègia nacional de drets sexuals i 
reproductius” i que per aconseguir-ho 
és necessari consolidar i estendre 
arreu del territori el model de centres 
com el que hi ha a la FHSJDM. A més, 
va anunciar que desenvoluparà, per pri-
mera vegada, “una campanya institu-
cional per informar les dones sobre el 
dret al part i a la maternitat i com poder 
accedir-hi”.
La consellera va estar acompanyada de 
l’alcalde, Xavier Fonollosa; la secretària 
de Feminismes, Montse Pineda; el ge-
rent de la FHSJDM, Manuel Álvarez; la 
directora d’Infermeria, Míriam Algarra, i 
la cap de Llevadores, Sara García. En 
acabat, va anar a l’Ajuntament, on va 
signar el llibre d’honor. Fonollosa va re-
cordar que el Centre de Naixements 
de Martorell és un espai “pioner a 
Catalunya en l’assistència dels parts 
respectats”. 
El Centre de Naixements de Martorell 
va ser el primer que es va posar en 
marxa en un hospital públic català, 
l’any 2017. Des d’aleshores, el nombre 
de famílies ateses no ha parat de créi-
xer. Durant el 2021, s’hi va assistir un 
total de 156 parts dels 758 que hi va 
haver a l’hospital. La xifra representa un 
53% més que l’any anterior.

L’Hospital de Martorell, pioner en 
parts naturals
LA CONSELLERA D’IGUALTAT I FEMINISMES, TÀNIA VERGE, VA 
VISITAR L’ESPAI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
QUE GARANTEIX EL DRET AL PART RESPECTAT

 TÀNIA VERGE: 
“El Centre de Naixements 

garanteix la intimitat i 
l’acompanyament en tot 

moment a les dones i a les 
seves parelles perquè puguin 
prendre decisions de manera 

lliure i informada”
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Obert el termini per sol·licitar les 
bonificacions en el pagament de l’IBI

L’Ajuntament ajuda els joves estudiants
amb la subvenció del 50% del transport públic

El govern municipal assumirà la meitat de les despeses del 
transport públic dels joves d’entre 16 i 25 anys de Martorell 
que cursin estudis fora del municipi. Aquesta mesura pretén do-
nar resposta a la situació de greuge de zones tarifàries que pateix 
Martorell respecte a poblacions veïnes. 
La subvenció s’aplicarà al pagament de la compra d’algun 
dels títols de transport integrat de Catalunya amb la condi-
ció que siguin personals i intransferibles, i aplicats al període de 
temps comprès entre el dia de la convocatòria de la subvenció i el 
31 de desembre d’aquell any.
La mesura va ser aprovada al Ple Municipal del novembre i es plan-
teja amb un caràcter correctiu mentre es desencalla l’activació 
de la T-Mobilitat a totes les estacions de Martorell. Aquest siste-
ma tarifari faria que es pagués per quilòmetres recorreguts i per 
freqüència d’ús i reduiria considerablement el preu que la ciuta-
dania de Martorell paga actualment pels seus trajectes per l’àrea 
metropolitana de Barcelona (AMB).
L’alcalde Fonollosa ha denunciat aquest greuge comparatiu res-
pecte a localitats veïnes regularment i assegura que “el consistori 
continua treballant per solucionar de manera definitiva aquesta 
desigualtat i per aconseguir unes quotes més justes per a tothom”. 

L’Ajuntament de Martorell es troba en el període 
d’acceptació de sol·licituds per optar a les ajudes 
en el pagament de l’impost de béns immobles (IBI) 
a persones i famílies residents al municipi. Les bo-
nificacions municipals sobre aquest impost són 
de quatre tipologies diferents, i cal demanar-les a 
través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). El 
termini s’estén fins al 15 d’abril.
Segons el regidor d’Hisenda i Règim Interior, Lluís 
Amat, la finalitat d’aquestes bonificacions és “fo-
mentar el dret a l’habitatge de persones i famílies 
residents a Martorell que siguin propietàries, usu-
fructuàries o arrendatàries d’un pis o casa” i incre-
mentar el nombre d’immobles destinats al progra-
ma de mediació per al lloguer social d’habitatges.
Les sol·licituds s’han de fer en línia –tramitació 
electrònica– o bé de manera presencial a l’OAC, 
prèvia trucada al telèfon 93 775 60 76. 

QUI POT ACCEDIR A LES 
BONIFICACIONS?

ı Famílies amb rendes insuficients

ı Famílies monoparentals

ı Persones físiques titulars d’habitatges que els 
posin a disposició del programa de mediació de 
l’Oficina Local d’Habitatge

ı Persones de 65 anys o més que resideixin soles

L’OBJECTIU ÉS PAL·LIAR EL GREUGE DE ZONES TARIFÀRIES 
MENTRE NO S’APLIQUI LA T-MOBILITAT 
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Martorell, cap a un 2050 amb zero emissions

L’Ajuntament s’adhereix al nou pacte 
de les Alcaldies-Europa per l’energia sostenible i el clima
L’Oficina Europea del Pacte va presentar l’abril del 2021 els 
objectius nous establerts per la Comissió Europea de reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle en un mínim d’un 55% 
abans de l’any 2030. L’Ajuntament de Martorell, seguint el 
seu compromís de treballar activament en línia amb la comu-
nitat europea en qüestions de sostenibilitat i clima, renova la 
seva adhesió al Pacte de les Alcaldies-Europa assumint-ne 
les noves fites.
Per tal de complir amb aquest horitzó 2030, l’Ajuntament ha 
adoptat els compromisos següents: elaborar un Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) i un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, par-
ticipar en la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, informar 
de les fites obtingudes i participar en la Conferència d’Alcaldes 
i Alcaldesses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa.

El Pacte de les Alcaldies-Europa té com a pilars principals: 

1. LA MITIGACIÓ: Reduir les emissions de CO2 en un mínim 
del 55% per l’any 2030 i asssolir la neutralitat climàtica el 
2050.

2. L’ADAPTACIÓ: Augmentar la resiliència del municipi i 
l’adopció de mesures per adaptar-se als impactes del can-
vi climàtic.

3. L’EQUITAT ENERGÈTICA: Avançar en la lluita contra la po-
bresa energètica per garantir l’accés a una energia segura 
i sostenible a tots els ciutadans.

L’ajuntament segueix compromès amb la reducció de les emissions de C02 
aprovant el Pla de Transició Energètica i adherint-se al pacte d’Alcaldies-Europa

QUINS SÓN ELS EIXOS ESTRATÈGICS 
DEL PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA?

PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA

El Pla de Transició Energètica, elaborat 
amb el suport de la Diputació de Bar-
celona, recull l’Inventari de consums i 
d’emissions del municipi, tracta el tema 
de l’equitat energètica i desenvolupa les 
claus per a la transició energètica.
El nucli fort d’aquest document és el Pla 
d’acció per a la transició energètica on es 
detallen un conjunt de 50 accions agru-
pades en 6 eixos estratègics per acon-

Combatre el canvi climàtic és un dels ma-
jor reptes a nivell mundial, i reduir les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle, associa-
des principalment a l’ús de l’energia fòssil, és 
una prioritat per l’Ajuntament de Martorell. 
És per això que l’Ajuntament ha aprovat 
el Pla de Transició Energètica amb el 
compromís de reduir notablement les 
emissions del CO2 i el consum ener-
gètic del municipi.

Energia local 
renovable per a 
tothom

Mobilitat 
sostenible

Acció climàtica i 
apoderament de 
la ciutadania

Governança 
del Pla 
Compromís municipal

seguir, l’any 2030, l’objectiu d’emetre 
63.113 tones de CO2 menys que el 2005.
El Pla de Transició Energètica, conjunta-
ment amb el Pla d’Adaptació que s’està 
impulsant a nivell comarcal, i conformen 
el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
i el Clima (PAESC) de Martorell. 
Podeu trobar tota la informació a 
www.martorell.cat/transicioenergetica

Reducció de 
la demanda 
energètica

Gestió eficient 
de l’aigua i els 
residus
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Les dones de Martorell
alcen la veu
L’Ajuntament de Martorell continua fent passes endavant en les se-
ves polítiques d’igualtat de gènere a través de la creació i desen-
volupament de diversos projectes que posen en primera plana les 
dones del municipi. Així va tornar a quedar palès el  8M, Dia Inter-
nacional de les Dones, en què la Regidoria d’Igualtat va impulsar 
diverses accions de caràcter participatiu, cultural i reivindicatiu.
Enguany, diverses dones de Martorell van ser les protagonistes 
de la imatge de la campanya per tal de mostrar les diferents rea-
litats que conviuen al municipi. Com a part del projecte Dones que 
alcen la veu,  s’il·lustra a través d’una exposició fotogràfica com di-
ferents edats, orígens, formes i estils de vida conformen el con-
junt del col·lectiu femení de Martorell. Aquesta mostra continuarà 
construint-se amb el temps amb la intenció de reflectir al màxim la 
diversitat femenina de la ciutat. 
En paral·lel, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament està treba-
llant en el pla d’igualtat de Martorell, un pla que pretén crear i des-
envolupar projectes d’igualtat de gènere transversals i que englobin 
totes les àrees i àmbits locals per tal de donar una resposta a les 
diferents necessitats de totes les dones de Martorell.  
A més, aquest 2022 Martorell esdevindrà subseu del Congrés Co-
marcal del Baix Llobregat, un programa que es duu a terme cada 
quatre anys per posar el focus en les reivindicacions feministes i im-
pulsar l’accés a la informació i la participació ciutadana entorn de la 
realitat de les dones. Al nostre municipi hi haurà activitats, ponències 
i altres accions al voltant de Dona i Salut i Dona i Discapacitat.  

CONDEMNA SOLEMNE DAVANT EL 
FEMINICIDI D’UNA VEÏNA DE MARTORELL 
Martorell va mobilitzar-se el passat 19 de 
febrer davant l’Ajuntament per condemnar 
el pressumpte assassinat masclista d’una 
veïna del municipi. Més d’un centenar 

de persones es va reunir a la plaça de la 
Vila per denunciar la violència masclista 
en una concentració on van assistir tots 
els regidors de l’Ajuntament, la consellera 

d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mes-
tre i la directora general per a l’Erradicació 
de la Violència Masclista, Laia Rosich Solé, 
entre d’altres autoritats. 
En l’acte es va guardar un minut de silenci 
per la víctima i el Col·lectiu Feminista de 
Martorell va llegir un breu manifest per “re-
clamar a les institucions solucions reals 
per combatre el masclisme i que cap dona 
se senti amenaçada ni a casa, ni al carrer, 
ni enlloc”.
Dos dies després, el Ple Municipal de fe-
brer de l’Ajuntament de Martorell va apro-
var una declaració institucional de con-
demna al presumpte feminicidi de la veïna 
de Martorell. Ho va fer per unanimitat dels 
21 regidors i regidores del consistori, que 
van  condemnar “enèrgicament” el crim, 
van expressar el condol a la família, van 
reafirmar el rebuig total a les violències 
masclistes i van cridar a la lluita per seguir 
aplicant mesures que hi facin front. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSO_LI80fHo
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Enguany Martorell també esdevindrà 
subseu del Congrés de Dones del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
i oferirà un programa d’accions i acti-
vitats entorn de la igualtat de gènere. 
En quins àmbits s’incidirà en aques-
tes jornades?
La nostra participació com a subseu gi-
rarà entorn de les dones i la salut mental; 
dos temes de molta actualitat, molt pre-
sents i molt importants, però sovint tam-
bé els grans oblidats.

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
també dedica part de la seva tasca a 
la visibilitat i a crear projectes entorn 
del col·lectiu LGTBI+ i la diversitat se-
xoafectiva. Algun projecte proper a 
destacar? 
Els projectes de visibilitat del col·lectiu 
LGTBIQ+ són molt importants també 
perquè per a nosaltres tot allò que no 
es visibilitza, a què no se li dona veu, no 
existeix a ulls dels altres, i per això és tan 
important que tots coneguem situacions 
i realitats diferents de la nostra.

En relació amb això, a finals del mes de 
març i amb motiu del Dia Internacional 
de la Visibilitat Transgènere, podrem 
gaudir de la projecció d’uns documen-
tals que tracten aquesta transició des 
del punt de vista de les persones  ho 
han viscut i del seu entorn més proper. 
Es tracta d’experiències reals que trobo 
molt interessants de conèixer i que ens 
poden servir a tots.

tenir l’oportunitat de conèixer les seves 
històries i que poden influir molt positi-
vament en la nostra població. Es tracta 
de dones molt diverses que, d’una altra 
manera potser no haurien coincidit entre 
elles i tampoc hauríem tingut l’ocasió de 
conèixer de primera mà tot allò que tenen 
per explicar-nos. 

Està resultant molt satisfactori per a to-
tes les parts implicades poder dur a ter-
me aquest projecte. Totes estem aprenent 
molt i s’estan creant lligams molt impor-
tants, elles s’estan empoderant i s’està 
experimentant també aquesta sensació 
de pertinença.

Una de les accions clau en què ja 
s’està treballant és l’elaboració del Pla 
d’Igualtat de Martorell. Quins objec-
tius persegueix aquest pla i què es vol 
aconseguir?
Amb el nou Pla d’Igualtat que estem co-
mençant a elaborar pretenem, primer de 
tot, conèixer la situació i la percepció reals 
de la nostra ciutadania per així poder ac-
tuar. Busquem un Pla d’Igualtat que sigui 
transversal i impregni totes les àrees i àm-
bits del municipi, per tenir una base i una 
visió feministes, trencant amb antics rols de 
gènere que ens ajudin a millorar la vida de 
les dones i, per tant, a construir una societat 
més justa. 

La creació de la Regidoria d’Igualtat a l’inici 
d’aquest mandat va ser un primer pas en la 
cerca d’aquest objectiu i a partir d’aquí hem 
seguit i seguim treballant per aconseguir un 
Martorell amb una igualtat real i absoluta i 
per una convivència en total llibertat.

El 8M ha tornat a posar de manifest el 
compromís de l’Ajuntament de Marto-
rell amb la igualtat de gènere i la llui-
ta contra la discriminació a les dones. 
Quines reivindicacions i accions desta-
caries dels actes d’enguany?
Seguim treballant en la campanya “Do-
nes que alcen la veu”. Personalment 
crec que és un projecte molt maco on 
dones molt diverses convergeixen en 
un moment de la seva vida, i resul-
ta molt enriquidor. D’altra banda, com 
sempre, ens agrada poder treballar de 
manera transversal totes les accions 
que fem al Departament d’Igualtat amb 
d’altres, però sobretot amb la infància i 
l’adolescència.

És per això que hem tornat a oferir xe-
rrades i espectacles que tractin la visió 
i desconstrucció del gènere, la igualtat i 
la no discriminació pel motiu que sigui. 
Creiem fermament que aconseguirem la 
igualtat si la treballem des de l’arrel, i la 
manera és incidir en els nostres infants 
i adolescents i la seva educació per així 
poder abolir rols ja desfasats que no te-
nen cabuda en la nostra societat.en ca-
buda en la nostra societat.

“Dones que alcen la veu” és un dels 
projectes principals que duu a terme la 
regidoria de manera continuada i que 
va engegar fa poc més d’un any. En 
què consisteix?
Aquest projecte, tal com suggereix el 
seu lema, dona veu a diferents dones de 
Martorell, de diferent origen i forma de 
vida... Creiem que resulta molt enriquidor 

ENTREVISTA

La regidora d’Igualtat, Cooperació, Participació, Infància i Ado-
lescència de l’Ajuntament de Martorell repassa la programació 
impulsada pel 8M, el Dia Internacional de les Dones, i explica 
amb detall la resta de projectes que el Departament d’Igualtat 

del municipi té previstos per a aquest 2022. 

“Seguim treballant per 
aconseguir un  Martorell amb 

una igualtat real i per una 
convivència en total llibertat”

BELÉN LEIVA
REGIDORA D’IGUALTAT
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Comencen les obres de rehabilitació 
de la façana d’El Círcol
L’Ajuntament de Martorell ha iniciat la re-
habilitació de la façana i la coberta d’El Cír-
col, un dels edificis amb més història del 
municipi. L’objectiu principal d’aquesta 
actuació és recuperar l’aspecte ori-
ginal d’un edifici centenari i posar en 
valor el Patrimoni i el paisatge urbà de 
Martorell. Les obres rehabilitació de gran 
part de la façana i la balconada d’El Cír-
col tenen el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
per a l’execució d’obres de restauració 
d’immobles de notable valor cultural.
Actualment seu de la Regidoria de Parti-
cipació, Igualtat, Infància, Adolescència 
i Cooperació, El Círcol es va inaugurar 
l’any 1917 per la necessitat d’habilitar un 

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità 
i la consellera Jordà busquen sinergies entorn 
de les zones de baixes emissions 

Representants dels municipis que integren 
l’Associació de Municipis de l’Arc Metropo-
lità van reunir-se al febrer amb la conselle-
ra d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Teresa Jordà, per tractar diferents 
aspectes vinculats al desplegament de 
les zones de baixes emissions (ZBE).
En aquest sentit, l’Arc Metropolità, del 
qual és el vicepresident l’alcalde de Mar-
torell, Xavier Fonollosa, ha subratllat la 
necessitat d’una  coordinació més bona 
per abordar el plantejament de les ZBEs te-
nint en compte la realitat de la segona coro-
na, però alhora en el marc d’una visió con-
junta del territori que eviti nous desequilibris 
i garanteixi l’equitat territorial.
Fonollosa va explicar després de la trobada 
que l’associació entén “que les zones de 
baixes emissions i altres polítiques relacio-
nades amb la qualitat de l’aire no es poden 
plantejar de manera individual” i que “cal 
trobar un model capaç d’adaptar-se a la 
realitat de cada territori i que alhora pu-
gui encaixar en la realitat del país”.

punt de trobada del Círcol Democràtic 
Recreatiu, format principalment per boti-
guers, comerciants i membres de famílies 
de classe mitjana vinculades a la Lliga Re-
gionalista.
L’edifici, dissenyat i construït per 
l’arquitecte martorellenc Josep Ros i Ros, 
ha estat un escenari per a moltes activi-
tats diverses al llarg de la seva història. 
Centre de la vida social martorellenca du-
rant la Segona República, una església 
provisional els primers anys de la dicta-
dura franquista, seu de Ràdio Martorell 
entre el 1951 i el 1967 o una discoteca als 
anys vuitanta són algunes de les moltes 
funcionalitats que va acollir aquest edifici 
emblemàtic de Martorell.
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Reconeixement als voluntaris
de Protecció Civil per la seva tasca

Els membres de l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Martorell van ser els 
protagonistes d’un de reconeixement que 
l’Ajuntament de Martorell va celebrar a la 
Casa de Cultura de la Vila el 5 de març. El 
consistori va voler homenatjar tots i ca-
dascun dels membres de l’entitat per la 
tasca que fan al municipi de manera ha-
bitual i, en especial, els darrers dos anys, 
amb l’esclat de la pandèmia de la covid 
i les campanyes de vacunació o la fei-
na duta a terme en l’incendi que l’estiu 
passat va cremar la serra de l’Ataix. 
Dins d’aquest acte de reconeixement 
institucional, es va fer entrega, als 

L’Ajuntament atorga un nou vehicle a l’entitat 
en el context del seu Dia Internacional 

Jardins de l’Enrajolada, d’un vehicle 
nou de Protecció Oficial de mans de 
l’alcalde, Xavier Fonollosa. Una furgo-
neta amb capacitat per a nou persones 
que servirà com a trasllat dels volun-
taris cap a les zones de servei i també 
com a vehicle d’evacuació en situacions 
d’emergència.
Protecció Civil de Martorell va crear-se 
fa més de 35 anys i actualment la for-
men prop d’una vintena de membres. 
L’alcalde, Xavier Fonollosa, va remarcar 
la importància de consolidar la seva fi-
gura, ja que “fan una feina espectacu-
lar i sempre hi són”. 
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El proper 8 d’abril se celebrarà a Ca n’Oliveres 
una nova edició de la Nit de l’Activitat Física i 
de l’Esport de Martorell, una gala que organit-
za l’Ajuntament de Martorell per reconèixer 
a les persones i entitats locals més destaca-
des de l’àmbit esportiu.
Després de dos anys sense poder-la dur a terme 
a causa de la pandèmia, la Nit de l’Esport re-
cuperarà les candidatures finalistes de l’any 
2019 i, per tant, donarà a conèixer els guan-
yadors de les 12 categories, entre les quals 
destaquen el Premi a l’Esportista de l’Any, 
el Premi als Valors de l’Esport o el Premi a 
l’Activitat Física i l’Esport Saludables.
Enguany, la gala també reconeixerà la gran 
tasca de les entitats esportives durant 
els darrers dos anys de la pandèmia per 
tirar endavant les seves activitats i es po-
sarà en valor el Martorell 360º, el projecte 

d’esport educatiu a l’escola des d’on els 
centres educatius, el conjunt de la co-
munitat educativa i l’Ajuntament de Mar-
torell es treballa de manera conjunta per 
oferir als infants martorellencs activitats 
extraescolars gratuïtes i de qualitat. 
Durant la vetllada també es dedicarà un 
moment per retre homenatge a algunes 
personalitats destacades de l’esport 
local que ens han deixat els últims anys. 
La Nit de l’Activitat Física i de l’Esport 
2022 estarà presentada pel periodista de 
TV3 Francesc Sòria i tindrà lloc a la Nau 1 
de Ca n’Oliveres. Les entrades es poden 
demanar als equipaments esportius 
municipals i a través de les diferents 
entitats esportives del municipi. Els as-
sistents podran gaudir d’un petit aperitiu 
un cop acabat l’acte. 

La temporada de ‘New Dance’ 
omple de ritme el pavelló de Can Cases

Martorell tornarà a celebrar la
Nit de l’Activitat Física i de l’Esport

Els tres grups de New Dance van cele-
brar, el dissabte 29 de gener, la primera 
jornada d’exhibició del curs, amb un ball 
diferent per a cada edat al pavelló de Can 
Cases. En la jornada, prop d’una trentena 
de ballarins i ballarines van sorprendre el 
públic amb una actuació conjunta com a 
cloenda.

https://youtu.be/WMUd9KTXzKM
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El CF Martorell ret homenatge 
a Salva Ferrer, Eric Garcia 
i Laia Martret

Martorell tornarà a celebrar la
Nit de l’Activitat Física i de l’Esport

El jugador del primer equip del FC Barce-
lona masculí Eric Garcia, el de l’Spezia AC 
Salva Ferrer i la jugadora del juvenil del FC 
Barcelona femení Laia Martret van rebre un 
càlid homenatge del Club de Futbol Mar-
torell i de la seva afició. Tots tres, que ja 
saben el que és jugar a l’elit del futbol, van 
formar part en els seus inicis del planter del 
club martorellenc. 
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el 
regidor d’Esports, Gerard Mimó, així com 
la resta d’equip de govern i la junta directi-
va del CF Martorell van obsequiar-los amb 
la samarreta de l’equipament que el club 
martorellenc vestirà la  temporada vinent.

TOTS TRES FUTBOLISTES VAN PASSAR PELS 
EQUIPS INFERIORS DEL CLUB MARTORELLENC

ERIC GARCIA
Jugador del primer equip 
masculí del FC Barcelona 

“Diu molt de Martorell que 
tres jugadors tan joves hàgim 
arribat a l’elit després d’haver 
passat pel club.”

SALVA FERRER
Jugador del primer equip del 
jugador de l’Spezia AC (Itàlia)

“He trepitjat aquest camp molts cops 
com a jugador i entrenador i entrar-hi 
avui homenatjat em fa molt content.”

LAIA MARTRET 
Jugadora de l’equip juvenil 
femení del FC Barcelona
“És tot un honor; mai has 
d’oblidar d’on has sortit i jo a 
Martorell en vaig aprendre molt.”
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CONEIX ELS 
NOSTRES SERVEIS

QUINS SERVEIS OFEREIX EL SIAD?

UBICACIÓ: 
C/ Francesc Santacana, 13

HORARI D’ATENCIÓ: 
ı De dilluns a divendres de, de 9 h a 14.30 h
ı Dilluns, dimarts i dimecres de 16 h a 18 h

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

CONTACTE: 
       93 773 51 93
       siad@martorell.cat

El Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD) és públic i gratuït, depe-
nent del Departament de Benestar Social 
de l’Ajuntament de Martorell.
El SIAD ofereix informació, assessorament, 
primera atenció i acompanyament  a totes 
les dones del municipi amb la finalitat de 
potenciar els seus processos d’autonomia i 
contribuir a la superació de les situacions de 
desigualtat i discriminació per raó de gènere.
El SIAD para una atenció especial a la 
prevenció, detecció i primera atenció 
de la violència masclista, en coordina-
ció amb la resta de serveis i institucions 
que actuen en aquest àmbit. Forma part 
de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Inte-
gral per a les dones que pateixen violència 
masclista de la Generalitat de Catalunya i 
coordina el Circuit Municipal d’Abordatge 
Integral de la Violència Masclista.

Consulta sobre qualsevol qüestió que tingui a veure 
amb les dones i els seus drets  i informació sobre re-
cursos. Servei prestat per la coordinadora del SIAD

Assessorament per resoldre consultes en matèria 
d’igualtat d’oportunitats i/o sobre qualsevol circum-
stància que afecti les dones en l’àmbit administratiu, 
civil o penal: separacions i/o divorcis, custòdia de 
fills/es, processos per violència masclista, herències, 
testaments. Servei prestat per una advocada

Assessorament, orientació i suport davant de situa-
cions personals difícils. Es fa una atenció especialit-
zada a les dones víctimes de violència. Servei pres-
tat per una psicòloga. 

INFORMACIÓ I 
ORIENTACIÓ

SUPORT 
PSICOLÒGIC

ASSESSORIA 
JURÍDICA

El SIAD també organitza, en col·laboració 
amb ’altres departaments de l’Ajuntament, 
serveis i entitats del municipi,  activitats 
de sensibilització i prevenció relacio-
nades amb la igualtat de gènere i la 
prevenció de les violències masclistes: 
tallers adreçats a l’alumnat dels centres 
educatius, tallers d’apoderament per a 
dones i la instal·lació de punts liles en els 
espais d’oci nocturn de les festes més 
destacades, entre d’altres.
Anualment, el SIAD atén unes 100 do-
nes i fa al voltant de 600 actuacions 
per donar resposta a les seves deman-
des i/o necessitats. Aquesta atenció és 
sempre personalitzada i confidencial. El 
SIAD Martorell està ubicat al carrer de 
Francesc Santacana, 13, al barri de la 
Vila, al mateix edifici del Departament de 
Benestar Social de l’Ajuntament.

ELS ‘TALLERS D’APODERAMENT 
PER A DONES’ ÉS UN DELS CICLES 
D’ORIENTACIÓ QUE OFEREIX EL SIAD

+

?
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L’exposició ‘L’altre ubic. Migracions del cos 
fragmentat’ obre les portes al Muxart

Neix el Punx Fest, el festival de 
músiques electròniques adreçat als joves
La Nau#2 de Ca n’Oliveres acollirà, el divendres 1 d’abril, la pri-
mera edició del Punx Fest. Aquest festival de música electrònica 
està principalment adreçat al públic jove del municipi, del Baix 
Llobregat i de Barcelona i té l’objectiu de transformar la reali-
tat musical i social de Martorell, fomentar la creació de públics 
nous, afavorir la participació activa en la vida cultural local a 
grups joves, artistes i col·lectius del municipi i donar resposta a 
les noves expressions musicals. 
El cartell d’aquesta primera edició inclou DJs de renom de 
l’escena electrònica com Abel Ramos, B Jones, Albert Neve, 
Castion, DGrace o JP Candela, entre d’altres, fins a comple-
tar un cartell de 13 artistes en una barreja de les principals figu-
res estatals del moment i figures locals emergents.
El festival estarà repartit en dos escenaris, indoor i outdoor, 
i també tindrà un espai a gastro & market, tot al recinte 
de Ca n’Oliveres. El Punx Fest neix sota una plataforma de 
col·laboradors professionals i agents privats, com Rumble Fish, 
Flaix FM, Different Records o CASA SEAT, que volen treba-
llar conjuntament per crear i oferir un aparador artístic electrònic 
anual a la Nau#2.

El 27 de gener va inaugurar-se l’exposició 
L’altre ubic. Migracions del cos fragmentat, 
una mostra d’art col·lectiva on set artistes 
reflexionen sobre identitat física, sexual i 
de gènere, les actituds socials o els dub-
tes existencials als quals totes les perso-
nes s’enfronten. 
La inauguració va anar a càrrec del regidor 
de Cultura, Andreu González; el coordina-
dor de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Joan Antoni Martínez, i la comis-
sària de la mostra, Mercè Alsina. La mostra 
va néixer al Festival Panoràmic Granollers 
2020 i es podrà veure a Martorell fins a l’1 
de maig. L’horari d’exposició és el dijous i el 
divendres, de 17 h a 20 h, i el dissabte, el 
diumenge i festius, de 10.30 h a 14 h.

ALBERT NEVE ABEL RAMOS B JONES

RODA DE PREMSA DE 
PRESENTACIÓ A CASA SEAT

https://entrades.martorell.cat/Espectacle/ShowId/17058/punx-fest
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La Policia Local de Martorell ha tornat a les 
aules dels centres de primària del municipi 
per impartir unes sessions educatives sobre 
mobilitat segura i sostenible. El programa 
es divideix en sessions dinàmiques a l’aula i 
de pràctiques a la via pública i s’adrecen als 
alumnes de segon, quart i sisè
Les sessions van a càrrec de quatre mem-
bres del cos policial municipal formats en 

TENS UN NEGOCI NOU A MARTORELL?
Envia un correu a comunicacio@martorell.cat i es publicarà al proper Butlletí d’informació municipal.

educació viària. Durant la formació, i se-
gons el curs impartit, l’alumnat aprèn qui-
na ha de ser l’actitud dels vianants i dels 
usuaris del transport públic, la necessitat 
de respectar les normes i el comporta-
ment responsable a l’hora de moure’s en 
bicicleta o a peu. Enguany, a més, també 
es treballa entorn els camins escolars, im-
plantats aquest curs a Martorell.

L’Echegaray recapta 600 euros per a la 
investigació del càncer infantil
L’Escola José Echegaray va celebrar la 
5a edició de la Xocolatada Solidària on va 
recaptar 600 euros que es destinaran ín-
tegrament a projectes pioners en la inves-
tigació, diagnòstic i tractament del càncer 
infantil. La data es fa coincidir amb les 
proximitats del Dia Internacional del Càn-
cer Infantil, el 15 de febrer.

‘Muntem un bon cacau!’ va ser el lema es-
collit en aquesta ocasió, en la qual es van 
vendre gots de xocolata desfeta al preu 
d’un euro. Després d’altres campanyes 
dedicades a altres causes i malalties, des 
de fa cinc anys i a proposta de l’AMPA, 
s’organitza una xocolatada per lluitar con-
tra el càncer infantil.

L’estació de FGC Martorell Enllaç ja disposa 
d’un Bicitancat

Els escolars de Martorell recuperen el 
programa ‘Mobilitat Segura’ de la Policia Local

Martorell-Enllaç, l’estació de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) ubicada al Torrent de Llops, ja té 
instal·lat el primer Bicitancat del muni-
cipi. Aquestes instal·lacions serveixen 
per estacionar de manera segura les 
bicicletes i altres vehicles de mobilitat 
personal. Els Bicitancats estan opera-
tius les 24 hores del dia els 365 dies de 
l’any i disposen d’un sistema de control 

automatitzat a través d’una app mòbil. 
Durant el primer any d’alta, el servei és 
gratuït les primeres 24 hores des del 
moment de l’estacionament.
El de Martorell és un dels primers deu 
bicitancats que s’han instal·lat al territo-
ri i suposen una aposta des de FGC per 
fomentar la mobilitat sostenible i millo-
rar la qualitat de l’aire a l’àrea metropo-
litana de Barcelona.

mailto:comunicacio%40martorell.cat?subject=
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L’Ajuntament de Martorell va activar, a 
principis del mes de març, un primer ajut 
d’urgència a la població ucraïnesa amb 
una subvenció de 20.000 euros destinada 
a dues organitzacions d’ajuda humanitària: 
Creu Roja i ACNUR (Alt Comissionat de 
Nacions Unides pels refugiats). 
L’alcalde Xavier Fonollosa va indicar que 
“és un primer ajut institucional” i va dema-
nar que “tota la ciutadania que hi vulgui 
col·laborar faci aportacions econòmi-
ques perquè és la millor manera d’ajustar 
els recursos i materials a les necessitats 
reals que vagin sorgint en cada mo-
ment”. Aquesta és la manera que des del 
Govern de Catalunya i les organitzacions in-
ternacionals consideren més efectiva per 
tal de canalitzar l’ajuda i per a què les en-
titats que ja actuen a la zona puguin com-
prar tot el necessari davant la incertesa que 
qualsevol altra forma d’ajut pugui arribar al 
destí desitjat en el moment oportú. 
A aquest primer auxili humanitari s’hi sumarà 
una segona línia d’ajuts a través de la co-

munitat ucraïnesa. Des de l’Ajuntament 
s’està donant suport constant a la comunitat 
ucraïnesa del municipi per ajudar-los en tot 
el que sigui necessari i treballant per coor-
dinar i posar ordre en les diferents iniciatives 
amb els mecanismes legals segurs per tal 
que tota aquesta ajuda i solidaritat sigui útil i 
arribi a les persones refugiades a través dels 
canals ja establerts de les grans ONG.
En paral·lel, l’Ajuntament està coordinant-
se amb la Generalitat i les entitats munici-
palistes l’acollida a Catalunya de refugiats 
que fugen de la guerra. La Generalitat posa 

L’Ajuntament de Martorell destina 20.000 
euros a un primer ajut d’urgència a Ucraïna

a disposició una llista d’algunes ONG cata-
lanes i organismes multilaterals que donen 
resposta a la crisi humanitària a Ucraïna, 
que s’actualitzarà periòdicament a través 
dels canals oficials. 
Des de l’Ajuntament s’han habilitat dos 
nous canals per canalitzar tota l’ajuda i su-
port en aquests moments. Les persones 
que vulguin col·laborar poden posar-se en 
contacte amb el Departament de Participa-
ció i Cooperació de l’Ajuntament de Marto-
rell a través del WhatsApp i Telegram 667 
273 609 o al correu refugiats@martorell.cat 

mailto:refugiats%40martorell.cat%20?subject=


22

MARTORELL  ı  MARÇ  ı  2022
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 238

G
R

U
PS

 M
U

N
IC

IP
A

LS

@AjuntaMartorell

Aquest espai està reservat als grups 
municipals per tal que puguin expo-
sar la seva opinió en relació a temes 
d’interés públic. L’Ajuntament de 
Martorell no es responsabilitza dels 
continguts, opinions i dades que 
continguin els articles dels grups 
municipals publicats en aquest 
Butlletí Municipal. La responsabilitat 
del contingut és exclusivament dels 
seus autors.

L’Ajuntament de Martorell tampoc 
és responsable, ni indirectament, ni 
subsidiàriament dels danys i perjudi-
cis de qualsevol naturalesa derivats 
dels continguts dels articles que pu-
guin produir a tercers.

Ens ha tocat viure a tots plegats aquests temps de 
crisi de manera personal i també col·lectiva. Tant 
la pandèmia i les seves conseqüències, com la si-
tuació generada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna i les 
repercussions, personals, socials, de salut i econò-
miques que comporta. Temps difícils que van co-
mençar  el març de 2020 i que també  ens tocarà 
viure amb el maleit conflicte bèl·lic.
Tant en un cas com en l’altre, cap dels que tenim 
responsabilitats a nivell local, com qualsevol ciu-
tadà que estigui llegint aquest article, ha pogut fer 
res per evitar les  dues hostilitats. Individualment 
no tenim responsabilitat en les causes, però sí que 
podem minimitzar-ne les conseqüències.
Els lideratges determinen i commouen decidida-
ment a la població. Ho hem vist amb la gestió de la 
pandèmia i ho veiem també en la guerra d’Ucraïna. 
Sembla que tot plegat ens queda molt lluny, però 
ho tenim a tocar i l’impacte de la guerra es nota 
amb l’arribada de persones refugiades i també en 
l’encariment de preus de matèries primeres. 
Ens cal posicionar-nos respecte el conflicte, i hem 
de fer-ho a costat de les persones que més el pa-
teixen de manera directa i indirecta. Què podem 
fer? Ens toca a nosaltres, els que tenim obligacions 
i responsabilitats a Martorell, ser-hi des del primer 
moment, informar, analitzar les possibilitats i donar 
resposta a nivell local per minimitzar l’impacte. La 
implicació de tothom suma i hem de mirar d’arribar 
fins on puguem arribar, i una mica més.
Per fer-ho es necessita principalment sensibilitat i 
implicació en cada cas, empatia, posar-se a la pell 
dels que ho pateixen en primera persona, identifi-
car les necessitats materials i humanes i oferir una 
ajuda real en la mesura de les possibilitats.
Hi ha lideratges que generen conflictes i crisis, 
sense importar les conseqüències i el resultat. 
L’egoïsme i l’afany de poder en són el motor. No-
saltres apostem per lideratges forts que ajudin a 
cohesionar, motivar i involucrar a tothom per tal 
de tirar endavant plegats. Un lideratge que ha de 
transmetre seguretat i credibilitat, que comuniqui i 
que ho faci amb transparència. Els lideratges con-
dicionen les persones, les ciutats, els països. Ens 
calen lideratges positius i proactius, que estimen 
el seu poble i la seva feina.  A Martorell tenim la 
ventura de comptar amb un lideratge de servei que 
ha aconseguit plantar cara a la crisi cercant el com-
promís de persones i entitats. 
Des de l´equip de govern fins l’últim regidor del 
consistori, els treballadors púbics, moltes associa-
cions locals o infinitat de gent anònima i voluntària. 
Tots ells han contribuït de manera proactiva i útil 
amb els que més han patit i estan patint aquests 
maleïts temps de crisi.
La situació i el context general és complicat. Podem 
debatre i criticar moltes coses durant aquests temps. 
No tot ha nat com ens agradaria, però crec que es-
tem d’acord en què el repte d’entomar en primera 
persona les dificultats del moment, de comunicar, la 
capacitat ingent de treball, la proximitat i el lideratge 
fort i preparat per entomar situacions de crisi ha que-
dat prou palès i fora de cap mena de dubte. 
Ens queda molta feina per fer, però com diu el nos-
tre alcalde: Junts ens en sortirem i ho farem pos-
sible! 

Martorell va viure, el passat mes de febrer, 
un dels mesos més tristos que es recorden. 
La mort d’una veïna del nostre municipi a 
mans de la seva parella va suposar un fort 
daltabaix per al conjunt de la ciutat. La res-
posta de l’Ajuntament i els diferents grups 
municipals no es va fer esperar i va ser molt 
clara: vam acordar una declaració de rebuig 
i vam decidir personar-nos com a acusació 
particular en el judici. A més, el fet que el ple 
municipal del mes de febrer estigués centrat 
en aquest nou assassinat masclista deno-
ta el compromís del conjunt de forces po-
lítiques locals per erradicar aquesta xacra. 
Des del PSC de Martorell continuarem llui-
tant, amb totes les nostres forces, per aca-
bar amb la violència masclista, i no deixarem 
d’impulsar polítiques feministes, ja que vo-
lem una societat on hi hagi igualtat real entre 
homes i dones. 
Va ser un ple on, d’altra banda, vam aprovar 
les bases reguladores de subvencions per a 
estudiants martorellencs i martorellenques 
que es desplacen en transport públic a cur-
sar estudis post-obligatoris. Els i les socia-
listes celebrem que el govern municipal hagi 
impulsat aquesta iniciativa, però creiem que 
la mesura hauria pogut ser més ambiciosa. 
Tenint en compte que una de les conse-
qüències més directes de la pandèmia ha 
estat l’augment de la bretxa social i econò-
mica, considerem que aquestes subven-
cions s’haurien hagut d’ampliar a aspectes 
com la matrícula dels estudis. L’educació és 
un bé molt preuat, motiu pel qual no volem 
que cap veí o veïna del nostre municipi es 
quedi sense l’opció d’estudiar i formar-se 
per falta de recursos econòmics. 
Per altra banda, volem compartir la nostra 
satisfacció per dos col·lectius de la nostra 
ciutat: la gent gran i els i les taxistes. Pels 
primers, perquè el ple municipal va aprovar 
una moció socialista que defensa la seva in-
clusió financera i bancària. No pot ser que, 
com està succeint actualment, els bancs 
estiguin contribuint a eixamplar la bretxa 
digital! Desitgem, en aquest sentit, que les 
entitats financeres canviïn la seva actitud 
i atenguin de forma personalitzada la gent 
gran.  
Pels segons, també va ser un ple important, 
ja que les diferents forces del consistori 
vam avalar actualitzar les tarifes del servei 
d’autotaxi. Al nostre entendre, aquesta ac-
tualització era una qüestió de justícia, ja que 
permet al col·lectiu (val la pena recordar que 
duu a terme una tasca fonamental els 365 
dies de l’any) tenir unes tarifes i uns comp-
tes adequats.
#MartorellEnsPreocupa

LIDERATGE EN TEMPS 
DE CRISI

MARTORELL ENS 
PREOCUPA

Toni Carvajal

PSC

Lluís Amat

JxM
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Una de les notícies del mes ha estat 
l’aprovació d’ajuts per al transport adreçada 
a estudiants fins als 25 anys. Aquesta pro-
posta tots els partits la dúiem al programa 
i l’hem proposat en algun moment al llarg 
d’aquests anys de legislatura. Movem Mar-
torell, de fet, ha proposat cada any ajuts per 
compensar el fet d’estar a zona 3 i no en 
zona 1, com els pobles del nostre voltant. 
Cal recordar que ja al 2016 vam acordar 
tots els grups uns ajuts molt més complets 
i amb més pressupost, que cobrien de for-
ma integral les despeses dels estudiants, i 
que finalment mai s’han arribat a posar en 
marxa. Potser té alguna cosa a veure que 
al 2016 encara faltaven 3 anys per les se-
güents eleccions. 
L’ajut subvenciona el 50% del transport 
per a qualsevol estudiant fins als 25 anys. 
No distingeix si ho necessita o si pot fer-hi 
front. Així, una família amb recursos que pot 
assumir el cost del transport dels seus fills 
amb comoditat rebrà la mateixa quantitat 
que una família amb menys recursos o en 
situacions d’especial vulnerabilitat. Ja apli-
quen aquesta mateixa filosofia als ajuts per 
a llibres de text. Resultat? Cada família du-
rant anys ha rebut 20€ com a màxim, enlloc 
de rebre una ajuda de debò.
No hem estat mai d’acord amb els ajuts univer-
sals. Hem fet una proposta molt    senzilla que 
atorga l’ajut en funció de les necessitats: una 
família amb recursos obtindria el 25% per tal 
que una família amb més dificultats n’obtingui 
el 75%. I només cal que l’Ajuntament consulti 
la renda de cada família.
Se’n diu justícia social i s’aplica fent política.
D’altra banda, hem proposat augmen-
tar l’edat fins als 30 anys, doncs arran de 
l’aplicació del Pla Bolonya, tot estudiant 
de grau universitari ha de fer un màster en 
acabar la carrera per tal de poder accedir 
als llocs de feina on abans s’accedia amb 
llicenciatura. La manca d’oportunitats de 
feina per a la gent jove l’obliga a seguir es-
tudiant per tal de seguir obrint portes per 
poder-se construir una vida digna.
Saben fer campanya, és fàcil dir a la gent 
el que vol sentir, regalar plantes, entrades 
gratis a la pista de gel, ajuts a tothom per 
igual... Però d’això no va la política, sinó de 
transformar la realitat, de repartir els diners 
públics de la forma més efectiva i justa pos-
sible per resoldre els problemes de la majo-
ria social.

Martorell es va despertar el 19 de febrer 
amb un crim horrible que va sacsejar no 
sols la nostra població, sinó tot el país. Un 
assassinat a Martorell, un feminicidi. El pri-
mer al país aquest 2022. 
Abans que res, una abraçada i tot el nostre 
condol a la família, amics i coneguts de la 
víctima. 
Aquest crim horripilant és una nova consta-
tació que cal abordar el masclisme i la llui-
ta contra el patriarcat des de tots nivells, i 
amb més urgència tenint en compte l’auge 
de VOX, un partit feixista i masclista que 
nega precisament la violència masclista. 
Minimitza el masclisme i vol condemnar a 
l’oblit crims masclistes com el que hem pa-
tit a Martorell, i que per desgràcia sacsegen 
cada any la vida de masses persones. 
El feixisme i el masclisme s’han de com-
batre a tots nivell i de forma conjunta. 
Des de l’escola, la cultura, l’administració 
pública, les entitats...Molt possiblement 
l’administració pública pugui fer més, i se-
gurament sovint ens falti coneixements per 
abordar certes problemàtiques derivades 
de la violència masclista, coneixements 
que molts cops resideix en entitats i as-
sociacions dedicades a la lluita contra la 
violència masclista. Cal treballar de forma 
conjunta, unir esforços, coneixements, ei-
nes i plataformes des de les quals lluitar. 
Aquesta no és una lluita en la qual els pu-
guem permetre el luxe d’anar cadascú pel 
seu costat.  
El masclisme té moltes cares, i recentment 
hem vist la cara més cruenta. L’assassinat 
a sang freda d’una dona. No obstant això, 
cal recordar que l’assetjament, abús físic i 
sexual, violència psicològica, insults, etc. 
són també formes de violència masclista. El 
masclisme forma part del sistema patriarcal 
de la nostra societat, un sistema social que 
cal derruir per tornar a construir una socie-
tat feminista; una societat on les dones no 
hagin de sentir por i on no hagin de patir 
cap tipus de violència. 
Que alguns encara neguin la violència mas-
clista i parlin d’ella com a violència “intra-
familiar” és una vergonya. És masclisme i 
feixisme. I contra tot això hem de lluitar. 

FER POLÍTICA NO ÉS 
FER CAMPANYA

CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA:

Assemblea Assemblea

MOVEM MARTORELL GM ERC

El pasado sábado 19, Martorell tuvo el infa-
me honor de albergar la primera víctima de 
violencia machista en Catalunya. En primer 
lugar quiero dar nuestro más sentido pésa-
me a su familia y amigos. No soy capaz de 
explicar con palabras, la rabia, impotencia, 
ante estos actos.  Nada justifica ningún acto 
de violencia y menos aún si cabe la violen-
cia producto de un maldito machismo. En la 
sesión plenaria del Ayuntamiento aprobamos 
una Declaración en ese sentido y que lógica-
mente suscribimos en su totalidad. 
¿Qué estamos haciendo mal?, ¿Cómo pode-
mos permitirnos el lujo que esta sea la cuarta 
víctima en lo que va de año en España?, lle-
vamos 1130 muertes desde 2003. Las Insti-
tuciones, las Administraciones, la educación 
en los colegios, las familias, las personas en 
definitiva, no nos podemos permitir tener la 
mas mínima justificación de estos actos. Y 
todos, en nuestro día a día tenemos y debe-
mos poner nuestro grano de arena para en-
terrar esta lacra. 
En estos días vemos como hay formaciones 
políticas que hacen del enfrentamiento su 
objetivo, se empeñan en crear bandos, en 
sembrar la discordia. Y lo peor es que el ra-
dicalismo crece, solo hace falta ver el último 
espectáculo lamentable que están dando en 
Madrid. Preocupados por su futuro político 
personal, en lugar de trabajar para solucio-
nar y mejorar la vida de los ciudadanos. De 
eso desgraciadamente sabemos mucho en 
Catalunya.
Ante ello y aquí en Martorell, tenemos mu-
chas cosas que mejorar, como el acceso a 
la vivienda, solo hay que ver los precios de 
las viviendas que se están construyendo en 
la Sinia manifiestamente mejorables. 
El crecimiento de la inseguridad ciudadana, 
robos, delincuencia de todo tipo. Tenemos 46 
Policías Locales presupuestados, pero 14 va-
cantes a las que hay que añadir bajas, covid, 
no todo debería ser horas extras. 
La atención a nuestros mayores, la lucha 
contra la “brecha digital”, que les impide, por 
ejemplo, recibir servicios adecuados en las 
entidades financieras.
En este último Pleno presentamos unas ini-
ciativas destinadas a la prevención del des-
perdicio alimentario, consistentes en crear y 
ampliar acuerdos con los agentes del sector, 
a fin de aprovechar ese excedente en favor 
de las personas más vulnerables.
Ciudadanos, los LIBERALES, en Martorell 
continuamos haciendo POLITICA ÚTIL para 
las personas.

TRISTE HONOR

Juan José Pérez Busto
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